Um passeio por Icó
Olá, você sabia que pode aprender História saindo da
sala de aula e passeando pela cidade onde mora? Este
encarte que acompanha seu livro didático é um convite
para que você, seus amigos e familiares saiam pelas ruas
visitando a cidade e ouvindo histórias sobre Icó.
Com suas formas, janelas e fachadas, os prédios nos
dizem como eram as construções de séculos passados e
como as pessoas viviam. Nossa cidade tem muitos prédios
tombados, ou seja, que precisam continuar sendo preservados porque eles guardam essas histórias que aconteceram
antes de nós nascermos.
Você deve saber, porém, que a história de um lugar é feita por pessoas e elas deixam vestígios, como, por exemplo,
documentos, cartas, fotografias que formam um conjunto
de fontes que podem nos ajudar a compreender o nosso
passado. Não apenas prédios e monumentos. Há também
várias práticas dos nossos bisavós, avós e pais que contam
nossa história. Um belo exemplo é a forma de preparar alimentos, como a nossa peixada. Mas também podemos falar
das tradições das festas populares, como a Festa do Senhor
do Bonfim e a queima dos fogos.
Enquanto você passeia por Icó, aproveite para observar traços da sua história e cultura, que é o modo de viver,
de morar, se alimentar, se divertir das pessoas da cidade,
tanto no presente quanto no passado.
Lembre-se também de que nada fica para sempre do
jeito que está. O tempo vai mudando tudo, as pessoas, os
costumes e, claro, os lugares e as suas construções. É importante que os prédios e monumentos sejam cuidados para
que eles continuem contando a nossa história. Bom passeio!
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O TEMPLO É A MAIS
ANTIGA CONSTRUÇÃO DE
ICÓ, DATA DE 1709.

S
DE

O primeiro nome desta Igreja foi Capela de
Nossa Senhora do Ó do Icó. Ó do Icó foi um
dos nomes da cidade, que também foi chamada
de Povoação do Salgado e Vila do Icó. O templo é a mais antiga construção de Icó, data de
1709. Passou a ser chamado de Nossa Senhora
da Expectação do Icó em 1728.

E só muito mais tarde, apenas Igreja
de Nossa Senhora da Expectação. O santuário da Igreja é uma raridade sacra feita em madeira. As imagens mais antigas
desta igreja são as da Senhora Santana,
Santo Antônio, Santa Luzia, Senhor Morto
e Santa Verônica.
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Nos arredores do Largo do Theberge, está
o Sobrado do Canela Preta. O prédio é uma
relíquia do tempo em que Icó era uma cidade importante na venda de couro de gado e
de carne do sol. O dono da casa, João André Teixeira Mendes, era um homem temido
na região. Conta-se que morreu com 110 anos.
Ele ganhou esse apelido devido a uma mancha
escura na perna e também porque usava botas
pretas. O casarão foi recuperado pelo Iphan.
Desde 2007, abriga o Núcleo de Música Sobrado Canela Preta.

O Teatro da Ribeira dos Icós é um dos teatros
mais antigos do Ceará. A ideia da sua construção partiu do médico e historiador francês
Pedro Theberge. Muitas pessoas da cidade
contribuíram para sua construção, inclusive os
trabalhadores que participaram dela. No entanto, apenas os grandes comerciantes e fazendeiros da região assistiam aos espetáculos
teatrais. O prédio ficou pronto em 1860, na antiga rua Larga, hoje Largo do Theberge.
Você já deve conhecer uma das principais lendas que se conta do teatro: a de que
o Teatro da Ribeira nunca fora inaugurado.
Motivo: nenhum dos convidados queria ser
o primeiro a chegar à festa. Antes de
sair, porém, as famílias enviavam os criados para saber quem já havia chegado ao
teatro. Como não havia nenhum dos convidados, elas continuavam esperando. E
assim, teria passado a noite inteira e o
teatro permanecera fechado.
Você sabe de onde vem a lenda? Pois ela
era um tipo de brincadeira que a cidade de
Aracati, outra importante cidade comercial do
Ceará, contava sobre os icoenses.
Observe o prédio do teatro, que, em
2010, completou 150 anos. Ele mantém as
mesmas formas, detalhes da fachada, cores
e as cinco portas de quando foi construído,
no século XIX. O desenho do prédio é chamado de neoclássico, porque lembra prédios
da Grécia de um tempo bem longe de nós.
Na parte de baixo, existe um foyer, que é um

DIZ UMA LENDA
CONTADA NA CIDADE
QUE O TEATRO NUNCA
FOI INAUGURADO.

lugar para pequenos concertos, de onde se
pode ver quatro belas colunas. A plateia tem
um piso inclinado. Mesmo que você se sente
em uma das últimas poltronas, é possível ver
confortavelmente o palco.
Vamos à parte de cima do teatro. Aqui,
podemos ver um grande salão e terraços
laterais. No passado, para subir ali, era necessário o apoio de escadas móveis. Em uma
das reformas pelas quais passou o prédio, foi
construída uma escada em uma das laterais.
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A CASA DA
DONA GLÓRIA TEM MUITAS
HISTÓRIAS. UMA DELAS É QUE
DONA GLÓRIA TINHA UM QUARTO
CHEINHO DE OURO.

Um dos mais antigos sobrados do Icó é o Sobrado dos Tamarindos. Ali morou uma mulher chamada Glória Dias. Isso foi há muito
tempo, mas até hoje os icoenses lembram-se
dela. Para entrar no sobrado onde reinava a
dona Glória, no século XIX, você terá de subir
por uma escada larga de madeira. Parte do
piso da casa ainda é original, de pau d’arco.
Existem muitas histórias sobre ela na cidade.
A mais conhecida foi a briga que ela teve com
o Barão do Crato, que ameaçou cortar os pés
de tamarindos que até hoje estão lá. Debaixo
dos pés de tamarindos, ficavam amarrados
os animais de dona Glória. Havia barulho dos
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empregados e dos bichos. O Barão do Crato
não gostava da confusão e ameaçou cortar
as árvores. Dona Glória enfrentou o Barão
dizendo que, se ele cortasse as árvores, ela
explodiria o sobrado dele com pólvora. O Barão ficou quieto e dona Glória doou a pólvora
para a festa do Senhor do Bonfim.
Essa é uma das histórias da origem da
queima de fogos que acontece todo dia 1º de
janeiro na festa do Senhor do Bonfim.
Dentro da casa também existem muitas
boas histórias. Uma delas é que dona Glória
tinha um quarto cheinho de ouro. Um neto de
dona Glória teria herdado e enterrado o ouro,
mas as pessoas antigas contam que, quando se enterra o ouro, passados oito dias, ele
desaparece para sempre. Então, nem adianta
procurar. A casa é grande, com salas imensas, muitos quartos, uma cozinha grande e
uma despensa, que era o lugar onde, no passado, se guardavam os alimentos.

Quando você entra no Mercado Público,
imagine como ele era no fim do século XIX.
No centro do mercado, há uma área ampla
que parece um pátio, não é? Pois era ali
onde comerciantes deixavam os animais que
iam ser vendidos. A área era bem maior e
havia suportes para prender os animais. O
prédio começou a ser construído em 1875 e
separava a área residencial da área comercial. Até hoje, o prédio guarda a fachada original. Observe as inúmeras portas com detalhes em arco de ferro batido. O prédio está
localizado na rua Nogueira Acioly.
OBSERVE
AS PAREDES. ELAS
MEDEM UM METRO E
MEIO DE ESPESSURA
E FORAM FEITAS DE
PEDRA.

O prédio que hoje abriga a Secretaria da
Cultura do Icó e a Biblioteca Municipal, na
Praça da Matriz, é um dos primeiros monumentos de Icó. Com estilo neoclássico,
começou a ser construído em 1780 e foi
concluído em 1800. Observe os detalhes
das janelas e da fachada. Agora, veja as
paredes. Elas medem um metro e meio
de espessura e foram feitas de pedra.
Os muros e a capela de São Domingos construída bem depois - são de tijolo e cal.

As pesadas grades de ferro e os ferrolhos
gigantes ainda são os mesmos da época em
que o prédio foi construído, no século XVIII. A
chave que abria a cela dos presos pesava um
quilo e meio. Hoje, o prédio recebeu algumas
reformas internas para ser ocupado pela Secretaria da Cultura e pela Biblioteca.
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ESTA IGREJA
FOI CONSTRUÍDA
EM 1749.
A igreja fica ao lado do sobrado do Barão do Crato e
é uma das mais antigas do Ceará. É um monumento
importante para compreender a história da cidade. Foi
construída no século XVIII, em 1749. Ela guarda a fachada do prédio original, mas o altar de madeira foi
substituído no início do século XX.
A festa do Senhor do Bonfim ocorre todos os
anos entre os dias 22 de dezembro e 6 de janeiro. O
ponto alto da festa é a procissão e a queima de fogos
que acontecem dia 1º de janeiro. A cidade fica cheia
de visitantes dos municípios vizinhos para participar da
festa. Durante o mês de dezembro, também é realizada
a apresentação das crianças e adolescentes da Fundação Arte Brasil Capoeira Mestre Pedro, que dançam
capoeira em frente à igreja.
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Da calçada desta igreja, é possível ter uma
bela vista da cidade do Icó. Construída no alto
do monte, a Igreja de Nossa Senhora da ConA IGREJA FOI
CONSTRUÍDA NO ALTO ceição foi erguida no século XVIII. Veja a entrada com as escadarias da igreja e observe
DE UM MONTE.
os ornamentos chamados caruchéus, que são
os pilares piramidais que circulam o prédio.
O altar da igreja é uma obra de arte barroca,
revestida de fios de ouro. A arte barroca era
cheia de muitos detalhes, como estão no altar
da igreja. Os festejos religiosos de Nossa Senhora da Conceição são realizados entre os
dias 28 de novembro e 8 de dezembro.
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A PEIXADA DE
LIMA CAMPOS É TÃO
FAMOSA QUE TODOS OS
VISITANTES QUEREM CONHECER O PRATO.
A história de um lugar não é contada apenas pelos prédios e ruas. Os costumes, os
alimentos e sua forma de preparo, além
das festas, como a do Senhor do Bonfim,
são tão importantes quanto a arquitetura. que autorizou, depois de anos de espera, a
Por isso, tão famosa quanto a arquitetura construção do açude.
Ao redor do açude, existem vários resantiga de Icó é a peixada de Lima Camtaurantes
que servem uma tradicional peixapos. Este é o nome do açude construído
da,
que
vem
com pirão, arroz, baião, um peixe
em Icó durante a seca de 1932. O plano
para a construção do açude começou em inteiro frito, peixe cozido em postas e filé de
1912. O lugar era conhecido como Estreito peixe ao molho branco. A peixada de Lima
e mudou de nome em homenagem ao en- Campos é tão famosa que todos os visitantes
genheiro Artur Fragoso de Lima Campos, que chegam a Icó querem conhecer o prato.
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As ruas de Icó têm centenas
de anos de história. Podemos
aprender sobre a história do
nosso município por meio das
QUANDO VOCÊ ESnossas ruas. Vamos passear
TIVER ANDANDO POR ESTAS
por algumas delas:
RUAS, LEMBRE-SE: VOCÊ ESTÁ
Rua Grande - Hoje, é chaPISANDO SOBRE CENTENAS DE
mada de avenida Ilídio Sampaio.
ANOS DE HISTÓRIA.
É uma das principais vias de Icó.
Nela, ainda hoje você pode ver vários sobrados antigos construídos
no tempo em que Icó tinha uma
próspera atividade econômica e
era chamada de a “Princesa dos
Sertões”. Nessa rua, moravam os
poderosos fazendeiros. Por isso,
ainda é possível encontrar, na avenida Ilídio Sampaio, casas com os
famosos azulejos portugueses dos
séculos XVIII e XIX.
Rua Larga - Ela se chama hoje
Inácio Dias e é lá onde foi construído o Largo do Theberge.
Rua do Meio - Atualmente, é
a General Piragibe; ela separava as
ruas dos ricos (Rua Larga, hoje Inácio Dias) e a Rua Grande (hoje rua
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Ilídio Sampaio) da rua dos pobres.
Lá, existe um conjunto de casinhas
de teto baixo, que eram ocupadas
por trabalhadores da época em que
a cidade tinha como principal atividade econômica a venda do couro de
gado e da carne do sol.
Casa da Cultura - O prédio
faz parte do conjunto de sobrados
do século XVIII. É conhecido
como sobrado Mariinha Graça. Conta-se que nesta casa
nasceu Heráclito de Alencastro Pereira da Graça, tio do escritor Graça Aranha. O prédio está
de pé há quase dois séculos.
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